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Vodné prvky sú súčasťou záhradnej architektúry už od
čias perzských a čínskych záhrad. Svojou rozmanitosťou 

výrazne prispeli k rozvoju záhradného dizajnu 
verejných i súkromných pozemkov. Počas stáročí sa 
vodné prvky využívali nielen ako zásobárne vody pre 

poľnohospodárske plodiny a na chov rýb, ale aj na 
estetické účely. Súčasná záhradná tvorba bravúrne 

prisúdila vode najmä estetickú rolu.

A
ž do nástupu priemyselného veku, keď sa 
o slovo začali hlásiť prvé čerpadlá, voda 
necirkulovala, ale privádzala sa z vodných 
tokov a bystrín. Stále sa zdokonaľujúca 
technika však dávala priestor na jej čoraz 

rafinovanejšie využitie. Voda v súčasnej záhrade môže 
mať rôzne podoby štýlového stvárnenia. Všetko záleží na 
účele využitia a dizajnových prvkov, ktoré ju obklopujú. 
Pri prírodných jazierkach, plaveckých alebo okrasných 
bazénoch či inak riešených vodných prvkoch je ústred-
ným elementom, ktorý by mal byť náležite osadený do 
celkovej kompozície záhrady. Takéto využitie vody má  
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z funkčného hľadiska skôr okrasný 
charakter. Úžitková podoba býva 
spravidla umne skrytá pod zemským 
povrchom v rozvodoch automatických 
závlahových systémov.

Od jazierok  
k bazénikom
Neodborne zakladané jazierka nielen 
v minulosti, ale i dnes dokážu často 
spôsobiť rozčarovanie, dokonca až 
sklamanie. Ich náročná údržba a 
citlivá rovnováha nie je nič pre ľudí 
túžiacich po celkom jednoduchom a 

ľahko udržateľnom vodnom prvku. 
To je aj dôvod, prečo si voda našla 
svoje uplatnenie v okrasných bazé-
nikoch, v ktorých cirkuluje v malom 
objeme. Možnosti ich vyhotovenia sú 
nevyčerpateľné. Vďaka rôznorodosti 
materiálov, tvarových riešení a dopln-
kových prvkov sa z nich stali najat-
raktívnejšie elementy našich záhrad. 
V kombinácii s cirkulačným a filtrač-
ným systémom sa ľahko prispôsobujú 
individuálnym estetickým a funkčným 
nárokom užívateľa. Najviac sa uplat-
ňujú v rozmerovo menších záhradách 
ako dôležitý dizajnový prvok.

Aktívne využitie vody
Mierna klíma nášho pásma umožňuje 
využívať vodu na vyhotovenie kúpa-
cích jazierok, bazénov či populárnych 
víriviek. Pri všetkých je funkcia v pod-
state rovnaká – poskytujú priestor 

Okrasné vodné bazény 
sa stali najdôležitejšími 

prvkami moderného 
záhradného dizajnu.

Šport, okrasa a úžitok, 
vodné prvky napĺňajú 
aj tie najnáročnejšie 
predstavy a požiadavky.

zeleň
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Vodné vírivky sú  
v súčasnej dobe 

čoraz atraktívnejšie 
a medzi vyznavačmi 
relaxačných prvkov  

v záhrade žiadanejšie.

Nočné osvetlenie je dôležitou 
súčasťou vodných prvkov  
v záhrade.

na letné kúpanie a oddych pri vode. 
Výber ovplyvňuje nielen ohľad na eko-
logickú stránku výstavby a prevádzky, 
ale samozrejme aj finančný rozpočet. 
Relaxačným hitom posledných rokov 
sú vodné vírivky. Pri ich osádzaní by 
sme však mali myslieť na ich nekon-
fliktné umiestnenie a ľahký prístup. 
Počas plánovania otvorených vodných 
plôch treba pamätať aj na bezpečnosť. 
Výstavbou zábran zamedzíme nekon-
trolovanému prístupu najmä malole-
tých ratolestí k vode.

Nočné osvetlenie
V zatraktívnení večernej záhrady sú 
nápomocné rôzne druhy osvetlenia, 
ktoré oživujú a zvýrazňujú nielen sta-
tické, ale i vodné prvky. Už pri samot-
nej inštalácii takýchto prvkov treba 
myslieť predovšetkým na odborné 
pripojenie elektrickej siete. Nasviete-
né vodné výpusty, bazény a skulptúry 
odrážajú lomené svetlo, ktoré osvetľu-
je okolité predmety. V kombinácii  
s bodovým osvetlením rastlín dokáže-
me navodiť tú správnu atmosféru noč-
ného posedenia v záhrade.               e


